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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

Skidtur i blötsnö, kan det va nått?

Hej alla!! Som av en tillfällighet sitter
jag återigen i fjällstugan och ska för-
söka få ihop några rader till tidningen.
Efter en skidtur med hundarna i blöt-
snö och regn får det bli inomhus-
aktiviteter resten av dagen.

Till stugan kom vi efter SÄK s årsstämma i
Söråker norr om Sundsvall, där vi haft några
givande dagar med diskussioner och sam-
varo med likasinnade. På fredagen genom-
fördes en ordförandekonferens där remissva-
ren på jaktprovsreglerna redovisades. Tyvärr
hade inte Hälleforshundklubben lämnat nå-
got svar beroende på att alltför få kommit med
synpunkter på regelverket. Förhoppningsvis
blir vi bättre i nästa remissrunda. Lokal-
klubbarna hade dock lämnat fylliga svar och
nu skall jaktprovskommittén jobba vidare med
inkomna synpunkter fram till nästa revidering-
stillfälle.

Under konferensen bildades en kommitté som
parallellt skall jobba med de nuvarande reg-
lerna och anpassa dessa för användning av
GPS-pejl, detta som en form av reservplan.

Lördagen började med en mycket intressant
föreläsning av Barbro Börjesson, känd från
TV. Hon berättade om ett nystartat projekt
tillsammans med Jägareförbundet där man
jobbar med att mentaltesta hundar i särskilt
uppbyggda banor. Här tror jag personligen
att det finns mycket stora möjligheter att pa-
rallellt med jaktproven hitta nya former för att
utvärdera hundars medfödda egenskaper. Vi
fick bl a lära oss att skotträdsla har konstate-
rats vara ärftligt. En nog så viktig kunskap då
det gäller våra jakthundar.

Barbro Börjesson är definitivt en föreläsare
vi ska engagera till någon kommande sam-
ling i klubbens regi.

Själva årsstämman förflöt lugnt och den fö-
reslagna revideringen av jaktprovsreglerna
för vildsvinsjakt godkändes av stämman.
Även championatsbestämmelserna godkän-
des. Något som kanske inte känns så jätte-
viktigt i vår rasklubb. Vi kommer att så små-
ningom få ta ställning till om vi, i Rasavels-
strategin, skall godkänna championat för vår
ras. Kom gärna med synpunkter!

Vi kan i detta nummer av medlemstidningen
ta del av den gångna säsongens jaktprovs-
resultat. Jag tycker kanske personligen att
antalet prov är lite ”magert”, men den tidiga
vintern med mycket snö och extrem kyla har
kanske påverkat antalet genomförda prov. De
prov som genomförts har dock mycket bra
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resultat men vi fortsätter att propagera för att
ännu fler hundar måste komma till prov.
Årskullarna -08 och -09 borde vara på gång
framåt hösten och om vi då tar nya tag och
hjälps åt, kanske vi kan hoppas på minst 40
prov.

Den 28 maj har vi, i samband med Jämtland/
Härjedalens utställning på Frösön, årsmöte
och jag hoppas att Ni är många som har till-

fälle att både ställa ut era hundar och närvara
vid eftermiddagens föreläsning, årsmöte och
middag.

För kännedom, så dök solen fram på efter-
middagen och solstolarna nyttjades på alta-
nen med en röd näsa som följd.

Vi syns, Wåge

Njuter av solen i snön

Bilder på framsidan/baksida
Bild1: Tre rådjur på åkern, för att se ordent-

ligt klev Wilde upp på Izas rygg.

Bild2: Wilde tar igen sig på gräsplätten
Wilde och Iza är Wåges.

Baksida: Cisco (Nybro) letar bröd ikapp
med hönsen

Två danskar hade köpt en fågelhund

från Sverige.De var inte riktigt nöjda med den och

skulle nu testa den en sista gång
- Vi kastar upp den i luften igen, sä-

ger den ene dansken,  flyger den inte

då -ja, då har vi verkligen blivit lu-

rade.
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Mina fantastiska Hälleforsare
Påståendet ”att man endast får en bra
hund i sitt liv” är inte sant, jag har för
närvarande två stycken, Hälleforsare
förstås.

Intresset för rasen fick jag för många år sen
men först efter tips av Nils Bäcklin, tack Nils,
att det fanns en valp i Tärnaby som jag kunde
få köpa, blev det av. Året var 2003. Det blev
en resa på 280 mil, eftersom jag bor i södra
Småland. Men det var värt den långa resan
visade det sig. Lilla Metsjöstigens Ronja var
nio veckor då och fanns hos Patrik Fjällström.
Resan hem gick fantastiskt bra, det tog två
dagar, men hon låg hos en snäll fågelhund i
baksätet och sov mest hela tiden. Det kän-
des tryggt att krypa intill en äldre lugn hund.

Det visade sig att Ronja var en väldigt trevlig
valp, rumsren från början och skötte sig
exemplariskt i allt, växte upp, var med över-
allt, fick träffa hästar, kor och får, fick lära sig
att dem skällde man inte på. Däremot skällde

hon på fågel av alla slag, talgoxar, skator m.m.
Sitt första ”riktiga” ståndskall hade hon på
en hackspett! Den flög mellan träden men
Ronja hängde med i förflyttningarna i en halv
timme. Hon var väl 4-5 månader då.

Ronja var med i skogen tidigt och jagade rå-
djur och harar och allt hon kom över men att
älgintresset fanns, såg jag tidigt. När hon var
10 månader sköts första älgen på stånd för
henne, hon uppträdde redan då som en erfa-
ren älghund. Ja, sen ramlade det på och vid
tre års ålder blev hon SJ(lö)CH. Hon är fortfa-
rande en av de bästa älghundar jag sett och
hört (och då har jag dömt jaktprov i många år
och ägt en stor mängd älghundar).

Ronja överträffas endast av sin son Åforsens
Ludde som älghund. Han föddes i första kul-
len från Ronja 2005. Han var lite senare i star-
ten än modern, men när han väl kom igång
blev det desto bättre. 2008 blev han SJ(lö)CH
och Sydsvenska älghundklubbens bästa

Ludde
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hund med tre förstapriser på jaktprov 87, 87,5
och 92 poäng. Se Hälleforshunden Årg.09 nr
1. Detta resulterade i att Ludde var första
hund vid Klubbmästerskapen för uttagningen
till SM för älghundar.

De tio deltagande hundarna fick med lottens
hjälp varsitt område.Varken Ludde eller
domarlaget hittade några älgspår , men när
provtiden närmade sig slutet började Ludde
plötsligt skälla ståndskall, stor spänning, var
det älg ändå? Efter 90 minuters ståndskall
närmade vi oss för att konstatera viltarten,
det kanse var vildsvin? Nä, det var en ska-
dad RÄV. Jaha där rök chansen att få med en
hälleforsare från Småland till SM det året.

En älghundsvalp måste naturligtvis ha bra
anlag och vara klok, men framför allt, vara
med i skogen och tränas på älg och skjutas
älg på stånd för den. Själv jagar jag mycket

Ronja

med mina hundar, har varit yrkesjägare i 50 år
och jagar fortfarande på 6000 ha. bra älg-
marker i Småland.

Bästa hälsningar från Åfors, Småland.

Jan-Eric Johannisson

En porsheförare förbarmade sig över en dödstrött cyklist och frågade

om han ville ha lift. Det ville han gärna så dom band fast cykeln med ett

rep efter porshen. Innan dom satte sig i rörelse sa killen i porshen till

cyklisten att plinga ifall det gick för fort. Efter en stund kom det en

mercedes och körde förbi. Detta tålde inte porsheföraren utan tram-

pade spiken i botten för att hinna ikapp mercan. Efter en stund åkte

dom förbi en mack där killen på macken inte trodde sina ögon. Han

kastade sig på telefonen och ringde till en mack längre bort: - Om du

tittar ut nu kommer du att få se nåt du aldrig har sett och aldrig

kommer att få se igen. Först ligger en merca jagad av en porshe. Sist

ligger en cyklist i 250 knutar, han plingar som en galning och vill köra

om...!

Lille Pelle sitter i skolan och är väldigt trött.
Så fröken frågar varför?-Jo pappa skjöt en hare i går kväll! Så vi har

burit kött hela natten!
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Nytt om ögonlysning
Artikel hämtad från Hunduppfödaren 1/2011.
Författare: Berit Wallin Håkansson.

Inom kort kommer att nytt ögonlysnings-
protokoll att införas i Sverige. Det är ett re-
sultat av en lång tids diskussioner mellan
SKK och Ögonpanelen, den grupp veterinärer
som har speciell kompetens att påvisa ärft-
liga ögonsjukdomar hos hund och katt.

En nyhet ur hundägarens synpunkt är att det
nya protokollet kommer att ta upp ett antal
diagnoser som avser så kallad adnexa: ögon-
lock, ögonfransar och tårsystemet. I och med
att nya diagnoser förs in på protokollet kom-
mer de även att redovisas i SKKs Hunddata.

Den här artikeln berättar om bakgrunden till
ögonlysningarna. Den ger även en liten in-
blick i svårigheterna att jämka ihop olika län-
ders önskemål till en enhetlig och gemensam
verksamhet. Layouten hos det nya protokol-
let får en presentation. I nästa nummer av
Hundsport Special kommer kommentarer till
de nya diagnoserna.

Bakgrund och historik
Den svenska ögonlysningsverksamheten
började redan tidigt på 1970-talet då veteri-
när Gustaf Björk inledde ett samarbete med
den då ledande och drivande ögon-
veterinären i Europa, engelsmannen Keith
Barnett, numera avliden.  En grupp svenska
veterinärer utbildades av Barnett och blev
banbrytare inom svensk veterinär oftalmo-
logi, läran om ögat och dess sjukdomar. Med
den gruppens hjälp inledde SKK
bekämpningsprogram mot bland annat PRA
och primär linsluxation hos tibetansk terrier
och PRA hos de små pudlarna.

I en nästa våg fick samma svenskar bli
mentorer åt nya ögonaspiranter som i sin tur
i många fall förstärkte sin utbildning i USA.
De examinerades till en början av Barnett men
numera har en svensk, sedemera nordisk, ut-
bildningsplan utvecklats av Nils Wallin Hå-
kansson. Alla nordiska aspiranter utbildas
efter den och examineras tillsammans.

De första ögonpanelerna, den brittiska och
den svenska, bildades nästan samtidigt och
har nu funnits i ett fyrtiotal år. Båda länderna
har utvecklat sin egen praxis för arbetet och
för samrådet med rasklubbarna. Båda har
egna lösningar avseende till exempel över-
klagande och hantering av hundar med tvek-
samma diagnoser.

I Sverige är SKK huvudman för resultaten av
ögonlysningar. Redan från början blev de
svenska undersökningsresultaten offentliga
under förutsättning att respektive rasklubb
begärde det och om hundarna var id-märkta.
Många klubbar krävde ögonlysning före par-
ning så id-kravet blev indirekt en sporre för
allmän märkning av hundar.

Olika länders program
Numera har flera andra länder också bildat
nationella paneler. Några av dem använder
ett gemensamt ögonprotokoll, som härstam-
mar från det nederländska och vars layout
idag ägs av ECVO, the European College of
Veterinary Ophthalmologists. Tillsammans
med protokollet finns ett koncept för ögon-
lysning som sammanfattas som the Eye
Scheme och the Procedure Notes. Själva
blanketten får bara användas i länder som är
beredda att fullt ut acceptera de två övriga
delarna.
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Under tio år har det till och från förts samtal
mellan SKK/Ögonpanelen och ECVO om an-
passningar och förändringar så att samma
protokoll kan användas. Det har gjorts en hel
del jämkningar från båda hållen men ännu
finns en del olösta skillnader. Till exempel får,
enligt ECVO, en ögonlysare som gett en hund
en ”misstänkt” diagnos inte fria samma hund
förrän efter två år.

Tills vidare fortsätter både den brittiska och
den svenska panelen att arbeta enligt vars
och ens respektive nationella rutiner. Men
förhoppningsvis kommer det att föras mer
samtal så att en samordning kan uppnås så
småningom. I Sverige har vi nu gjort många
förändringar för att tillmötesgå och komma
överens med ECVO. Bland de största änd-
ringarna är undersökning av adnexa (ovan).

Det nuvarande svenska protokollet har inte
reviderats på många år men nu kommer äntli-
gen en ny version som till uppställning och
innehåll liknar ECVOs och som därmed ger
samma information. Nu kan hundägare i olika
länder känna igen sig i blanketterna, jämföra
och hitta de diagnoser de söker i papper från
utlandet och tvärtom.

Den nya blanketten
Liksom tidigare inleds blanketten med de
obligatoriska uppgifterna om ägaren, hun-
dens identitet och medgivandet att resulta-
tet blir offentligt. Sen markerar veterinären
att hunden fått pupillvidgande medel (obli-
gatoriskt), vilka instrument som använts och
om gonioskopi, undersökning av kammar-
vinkeln utförts. Gonioskopi ingår inte i den
ordinarie ögonlysningen utan görs bara på
begäran. De flesta ögonlysare, men inte alla,
gör gonioskopi.

Det nya protokollet har nya och mer detalj-
rika bilder än det gamla och är enklare att för-
stå för lekmannen. För veterinären ger de
större möjlighet att markera exakt var det finns
förändringar i ögat. Därmed kan man lättare
följa en förändring över tid: sprider den sig,
minskar den eller är storleken oförändrad? Det
kan ha avgörande betydelse för hur man ser
på risken för att en förändring är ärftlig.

Den rent layoutmässigt största förändringen
är att ett antal diagnoser nu specificeras i pro-
tokollet, cirka tjugo stycken, som kan ha be-
tydelse för eventuell avel på hunden. Den
nya ”listan” innebär ingen som helst föränd-
ring när det gäller undersökningen av själva
ögat. Där blir det heller ingen ändring av vilka
diagnoser som ställs och registreras. Alla di-
agnoserna används redan och finns alltså
med i Hunddata. De är bara ett ytterst litet
urval av de diagnoser som en ögonveterinär
behärskar som redovisas i dessa protokoll
för att kodas av SKK, nämligen de som avser
viktiga ärftliga förändringar.

Den uppmärksamma läsaren kan notera att
det finns till synes oförklarliga ”hopp” i num-
reringen av diagnoser. Det är en anpassning
till ECVOs protokoll som gör att en diagnos i
Sverige får samma nummer som i exempelvis
Holland.

En verkligt stor skillnad mellan det tidigare
protokollet och det nya är att vi nu börjar
notera olika förändringar i adnexa (ovan). Där
tillkommer flera diagnoser som inte SKK re-
gistrerat tidigare. Entusiasmen över detta är
inte överdrivet stor bland ögonlysarna. Det
är visserligen sant att en del av förändring-
arna medför olägenhet för hunden men säl-
lan av samma dignitet som t ex PRA, som gör
hunden blind, eller linsluxation som både gör
den blind och ökar risken för smärtsam
tryckstegring i ögat. Den genetiska bakgrun-
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den är komplex, och dessutom dåligt utredd
och multifaktoriell. Därför är det svårt att ge
tydliga besked om hur dessa diagnoser på-
verkar avelsvärdet. Det är visserligen inte en
uppgift för enskilda ögonlysare utan ansva-
ret ligger på rasklubben. Men just beträffande
adnexa kommer det nog att behövas en tids
dialog mellan rasklubbarna och
ögonlysargruppen.

Frågor kommer att dyka upp när de nya diag-
noserna börjar registreras. Möjligen kan tex-
terna i RAS påverkas i något fall. Frågor till
SKK kommer att besvaras efter hand och vid
behov fördelas på lämpliga personer eller
kommittéer. Undertecknad tar hand om en del
i egenskap av SKKs konsult i ögonfrågor.
Allra viktigast är att det inte utbryter panik
över de nya diagnoserna.

I nästa nummer av Hundsport Special kom-
mer en genomgång av de avvikelser i adnexa
som kommer att föras in i Hunddata. De nya
diagnoserna kommer även att presenteras på
dag 3 av SKKs avelskonferens den 4-6 mars.

Detta är ECVO
The European College of Veterinary
Ophthalmologists, ECVO, grundades år 1992.
Det är en icke-kommersiell och opolitisk sam-
manslutning för veterinära ögonspecialister
i Europa som utbildas och examineras av
ECVO. Den som examineras får titeln
Diplomate ECVO eller European Veterinary
Specialist in Ophthalmology och blir medlem
i colleget. Idag har colleget drygt 60 medlem-
mar varav fem är svenskar.

ECVO arbetar för att erbjuda ögonsjukvård
för djur med högsta kvalitet, arrangerar kur-
ser och konferenser och utbildar nya specia-
lister. Se www.ecvo.org.

Detta är Ögonpanelen
Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi,
SSVO, är en öppen svensk organisation för
veterinärer med intresse för ögonsjukdomar
hos sällskapsdjur. Ögonpanelen är en kom-
mitté inom SSVO som endast består av ”ögon-
lysarna”, veterinärer med speciell kompetens
att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos hund
och katt. Se www.ssvo.se.

Den gamla blanketten har tjänat ut.
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Det nya ögonprotokollet.



1 1

Katarakt
Avelsrekommendation för Hälleforshund

1. Obligatorisk ögonlysning av alla avelsdjur.
    a. Ögonlysning av alla avelsdjur inom ett år före parning.
    b. Avstå från avel på hund som fått diagnosen BPK eller TK och/eller annan katarakt som

ögonveterinär bedömt vara ärftlig och allvarlig.
    c. Sen avelsdebutering av hanhundar. Avel på äldre friska hanar.

2. Screening av övriga hundar.

3. Avelsbegränsning.
    a. Max. 3 kullar efter enskild hane/tik. Endast
         undantagsvis ytterligare någon kull.
    b. Avkommor efter samma hane/tik får inte dominera i aveln. Högst 5% bör vara efter

samma hane/tik i en generation.
    c. Utvärdering av kullarna innan fortsatt avel.
    d. Maximal riskspridning. Många hundar brukas i avel. Hellre tre bröder en gång var än

tre kullar på samma hane.

Tänker du avla på din hund?

I maj 2008 beslutade Hälleforshundklubbens styrelse att alla hälleforshundar som brukas i
avel skall vara ögonlysta före parning. Ifall klubbens avelsråd skall rekommendera eller anvisa
en parning så krävs det därför att båda hundarna är ögonlysta. Ögonlysning av hundar sker
enkelt och snabbt av ett fåtal specialutbildade veterinärer som efter ett rullande schema
besöker olika djurkliniker. Vanligtvis sker därför ögonlysning endast vid några få tillfällen per
år och djurklinik.

Du som planerar att para din hälleforshund måste därför tänka på:

1) I god tid före parning ögonlysa din tik.

2) I god tid före parning kontakta klubbens avelsråd för förslag på lämplig hanhund.

Gärna 3-4 månader före parning, då finns tid för ögonkontroll av föreslagen hanhund.

Ögonlysningen är färskvara, den gäller under ett år.
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Känn igen då din hund är övertränad.
Text: Sanna Kumpulainen
Översättning Katrina Bäckström
Bilder: Leif Bäckström
Artikeln är tidigare publicerad i Ajokoiramies
nr 6/10 samt i Finnstövaren 1/2011

Bakom dig har du imponerande höst
med sina klara morgnar och flytande
drev. Eftersom jaktsäsongen fortskri-
der vill hunden inte fungera på ett
välkänt sätt i skogen. Dreven blir
hackigare och tapptarbetet rent rot-
ande. Det kan vara frågan om
organismens fysiologiska överbelast-
ning, det vill säga att hunden är över-
tränad med för stor ansträngning i
förhållande till näringsintag och vila.

Hundens lojhet, försämrad luktsinne och
matlust samt små krämpor är inte en slump.
Det är ofta varnings tecken för en felaktig
träning. Orsak till överträning är att man över-
skrider hundkroppens kapacitet och är van-
ligtvis resultat av veckovis pågående hård
träning.

Jakthundens långa dagar motsvarar fysiskt
sätt väl en maratonlöpares prestationer.En
träning som stegras för fort och för hård an-
strängning i början på tränings säsongen är
de vanligaste orsakerna till överträning. Till-
ståndet kommer ofta smygande i takt med att
tränings säsongen fortskrider. Ändå kan bara
en för hård prestation sätta en hund i akut
överbelastnings tillstånd.

Om man inte då ser till att ge hunden tillräck-
ligt med vila och rätt näring, kan
överbelastnings tillståndet bli permanent vid
fortsatt träning. Att höja hundens kondition
kräver hård träning. Som motvikt måste den
få tillräckligt med vila och rätt näring. Oupp-

märksamhet vad som beträffar vila och nä-
ring ger förr eller senare problem. Att träna
sin hund på rätt sätt gynnar dess hälsa. För
hård ansträngning höjer inte hundens kon-
dition, utan försämrar dess prestation och
förlänger återhämtningstiden efter en an-
strängning.

Varje individ har sin toleransgräns för an-
strängning och att överskrida den är skadligt
för dess hälsa och orsakar ett överbelastnings
tillstånd. Med noggrann träning med vila för
återhämtning kan man höja hundens tole-
ransgräns för träning. För hård ansträngning
resulterar i ett försämrat immunförsvar. Då är
inte kroppens försvar mot mikrober det bästa
möjliga. Hunden är mera mottaglig för olika
sjukdomar och risk för infektioner växer. En
välmående hunds immunitetssystem klarar av
att mota dagligen mikrober som hotar dess
organ.

Gränsen mellan topp tränad och övertränad
hund är ofta hårfin. Före att hunden blir över-
tränad har den redan passerad topp-
konditionen.  Fortsätter man med hård trä-
ning när hunden redan är i topp kondition så

Husses/ mattes alltför ivrig träningslust
kan sluta med en nedstämd och
apatisk hund. När kroppen är
överansträngd, vill ingenting fungera.
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hamnar man ofta i överträning. Det kan vara
svårt att avgöra konditionen men varnings-
klockorna borde ringa då en tränad hund
uppträder i skogen på ett otypiskt sätt.

Den här fartfyllda hunden är inte
övetränad. Den är energisk och njuter
av att jobba

Symptom på överträning
Hur kan man själv övervaka sin hunds
övertränings symptom utan veterinärbesök
och blodprov? Reaktionerna på överan-
strängning varierar mellan individerna. I bör-
jan på en överträning kan hunden verka rast-
lös och dricka mycket. Dess matlust stiger
för att motsvara det höjda energibehovet. Då
går dess sympatiska nervsystem på högvarv.
I det här stadiet är det svårt att förknippa
symptomen till överansträngning.

Vid fortsatt överträning aktiveras kroppens
parasympatiska nervsystem. På grund av
överansträngning börjar hundens kraftresur-
ser sjunka. Hunden kan verka sjuk och kan
ha lindriga infektioner. Kroppen kämpar mot
mikrober genom feber. Immunförsvaret är
dock ofta så pass försvagats på grund av
överträning att det klarar inte av att framkalla
en rejäl feber. Det förlänger hälsoproblemen
och återhämtningen från överträning uteblir.

Återhämtning från överträning
Man skall minska ansträngningen hos en
övertränad hund avsevärt. Man får låta
dreven vara för ett tag och nöja med att ta
lugna promenader i grannskapet. Hunden
skall ges tillräckligt med vila i en stressfri
miljö. Ett par veckors vila påverkar inte hun-
dens grundkondition. Regelbunden massage
och stretching hjälper återhämtningen. Det
sätter slaggprodukterna i rörelse och ökar
vävnadens ämnesomsättning.

Överträningens typiska symptom:
* Hunden tröttnar fortare i skogen
* Ointresserad av motion
* Olustig och flegmatisk
* Långsam återhämtning-hög återhämtnings
   puls
* Hög vilopuls
* Dålig matlust
* Avmagring
* Försämrad luktsinne på grund av torra slem-
  hinnor
* Kroniskt aningen förhöjd kroppstempera
   tur

Utfodringen har en märkbar del i hundens
återhämtning. Rätt näring fyller de uttömda
reservdepåerna i kroppen, balanserar de
skadliga reaktionerna som orsakats av över-
ansträngning och hjälper till att reparera even-
tuella skador i kroppen. Den övertränade hun-
den behöver en stressdiet, där energi och
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protein innehåll är hög. Hundens viktigaste
energikälla är fett. Proteinerna skall vara lätt-
smälta och fodret skall innehålla rätt mängd
av vitaminer, mineraler och spårämnen.

När hunden är i kondition så fungerar
näsan och hunden har goda
förutsättningar till flytande drev.

En jakthund behöver ett foder avsedd för en
aktiv hund. Äter den hemgjord mat, måste
man se till att maten innehåller rätt balans
mellan ingredienserna. Ett felaktigt foder kan
inte ge de nödvändiga näringsämnen som
kroppen behöver. En jakthunds mat skall ha
ett proteininnehåll som är minst 30 % av
fodrets torrsubstans. Proteiner har en gynn-
sam inverkan på prestationsförmågan. Den
verkar bl.a. i bildningen av röda blodkroppar
och bidrar därmed till en maximal syreupp-
tagningsförmåga.

Högklassiga proteiner i fodret ger hunden till-
räckligt med essentiella aminosyror, som är
viktiga bl.a. i utbyggnad av hundens egen
muskelmassa. Högklassiga proteiner har en
balanserad aminosyrekoncentration. Som
proteinkälla har ägg det bästa biologiska vär-
det ( 100 %). Ägg är också en utmärkt vitamin-
källa. Det innehåller inga kolhydrater utan
bara proteiner och fett. Hunden bör få sitt
ägg alltid kokt. Då blir den mest lättsmält och
hunden kan tillgodogöra det optimalt. Speci-
ellt vid hemlagad hundmat är ägg ett värde-
fullt tillskott i utfodring av en övertränad hund.

Köttets proteiner har biologiska värdet 75.
Den räcker inte enbart som balanserad mat åt
en hund. Kött innehåller stora mängder fos-
for och utan tillskott av kalcium ger den en
störning i kalcium -fosfor omsättningen, vil-
ket är viktigt för kroppen. Köttets innehåll av
natrium, koppar, magnesium samt A och D
vitaminer är otillräcklig. Proteinerna som hun-
den får skall vara lättsmälta och smakliga.
Proteinerna ut djurriket är oftast smakligare
än proteinerna ur växtriket.

Växtproteinerna ger därtill lättare allergier och
benägenhet till blodbrist. Kolhydraterna i
hundfoder skall vara så lättupptagliga som
möjligt, som ex. stärkelse från spannmål. Hård-
smälta kolhydrater och fibrer försvårar
proteinupptaget.

En övertränad hund behöver dubbla doser
av järn, koppar, sink, jod och selen.
Jakthundarna har ett ökat behov av E-vita-
min. Brist på E-vitamin påverkar direkt hun-
dens prestationsförmåga. Även D-vitamin-
behov är dubbel och behovet av vattenlösliga
C- och B-vitaminer kan vara 5-10-falldig.

Valet av rätt kost hjälper hunden att återhämta
sig från överansträngning och tillsammans
med vila förhindrar att hamna i ett utmattning-
stillstånd. Den uppehåller hundens mot-
ståndskraft att klara av kroppens stresstill-
stånd p.g.a. fysisk påfrestning. Hur länge det
tar för en hund att återhämta sig från överan-
strängning, beror på hundens fysiologiska
egenskaper och hur kroniskt övertränad den
är. Återhämtning efter ett långvarigt
överansträngningstillstånd går sakta och krä-
ver tålamod.

Genom att lära känna sin hund och iakta dess
beteende kan man sakteligen återta drev-
träning. När stövaren är glad och energisk
och sig själv igen, kan man öka längden på
dagarna i skogen.
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Vila och rätt mat är den bästa hjälpen vid återhämtning.

Kassören(a) har ordet
Hej alla medlemmar. Denna tidning
är den sista som jag skickar ut därför
att jag slutar som Kassör och medlem-
sansvarig men kommer att kvarstå
som ledamot om jag blir omvald.

Det blir Ulrika som tar över båda
sysslorna.Jag vill tacka er alla för dom här 16
åren. Jag har lärt känna många av er och det
har varit en stor glädje att ha kontakt med er
ni har varit duktiga på att betala medlemsavg,
och det är bra för det är ju den enda inkom-
sten vi har och den räcker till dom löpande
utgifterna det går kanske att hitta andra in-
komster så vi har råd med andra saker. Det
går bra att höra av sig tll mig även i fortsätt-
ningen också om det är något som ni tror att
jag vet eller kan.

Ett stort tack till er alla

Er före detta kassör Bosse

Ny kassör
Hej på er, jag som tar vid efter Bosse heter
Ulrika Eriksson och bor i Norrfors utanför
Umeå. Vi har en mjölk- och skogsgård jag och
min man Anders, vi har tre vuxna barn Malin,
Sara och Lars. Förutom alla kossor så har vi
några pälsfår och våra hundar, två hällefors-
are och en finsk stövare.

Jag jobbar hemma på gården och även lite
timmar utanför på LRF Konsult som
redovisningsassistent.

Det ska bli jätteroligt att lära känna er alla
medlemmar och ni får hemskt gärna höra av
er till mig om ni undrar över något.

Er kommande kassör Ulrika
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Jaktprov säsongen 2010/11
Moment som bedöms samt koefficient
1. Tempo under söket (0-10) x 0
2. Sökets omfattning (0-10) x 1,0
3 Förmåga att finna älg (0-10) x 1,0
4. Avstånd till upptagsplatsen (0-10) x 0,5
5. Ståndskall på upptagsplatsen (0-10) x 1,0
6. Ståndskallsarbetets kvalité (0-10) x 1,0
7. Vilja att förfölja flyende älg (0-10) x 1,0
8. Förmåga att ställa flyende älg (0-10) x 1,0
9. Skalltid (0-10) x 1,0
10. Skallets hörbarhet (0-10) x 0,5
11. Skallets täthet och täckning (0-10) x 0,5
12. Samarbete (0-10) x 0,5
13. Lydnad (0-10) x 1.0

Bergslagens älhundklubb
ZAPPO AS63406/2004 Ägare:Eriksson Jens, Hällefors
ProvDatum: 20100911 Domare: Anders Ericksson Poäng: 50,5  Pris: 3
Släpp: 06.23  Övr.provtid slut: 11.47  Älgarbete: 118 Gångstånd:0 Faststånd: 37
Poäng: 5 6 6 6  4 4 10 2  1 7 7  7 4 = 50,5

Provberättelse:
Hunden ut direkt.Upptag ca 400 meter bort, sken. 0710 hunden åter. 0726 försvinner hunden
i spår. 0955 hunden åter. Inget upptag har konstaterats, traktbyte. 1010 nytt släpp. 1027
upptag ca 400m bort, fast stånd, 60-75 skall/min med mkt bra hörbarhet. 1104 sken. Vi avslutar
provet med hunden efter älgarna. Söker i turer om 2-7 min i bra tempo. Kan kallas in under sök.

ZAPPO forts.
ProvDatum: 20100922 Domare: Markus Gustavsson Poäng: 35,5 Pris: 0
Poäng: 7 8 6 6 0 0 10 1 0 K K 7 4 20100922 35,5

Dalarnas älghundklubb
TUFFA,  AS37585/2006, Ägare:  Lissel Kent, Borlänge
ProvDatum 2010-01-18 Domare: Carlsson Rolf Poäng 56,5 Pris   3  
Släpp: 08.00 Övr.provtid slut: 15.30  Älgarbete: 150 Gångstånd:0    Fast stånd: 57
Poäng: 7 7 5 10 6 4 10 2 2 7 9 7 4 = 56,5

Provberättelse:
Provplats södra tuna vvo id ok 08.00 släpp Söker i turer om 5_15 min i mkt bra tempo i det
tunga föret 10.30 upptag ca 1500m från där vi sist såg tiken skallar med ca 70 skall/ min med
mkt bra hörbarhet 11.27 tyst 12.20 tiken åter. Söker som tidigare till provslut



1 7

TUFFA, AS37585/2006 Ägare: Lissel Kent
ProvDatum 20101217 Domare: Carlsson Rolf Poäng Pris   0
Poäng: 7 6 7 8 0 0 10 k k k k k 4

TINDRA, AS26337/2006 Ägare: Nykvist Ulrica
ProvDatum 20101205 Domare: Anders Näslund Poäng Pris   0
Poäng: 6 2 0 k k k k k 0 k k k 4

Gävleborgs älghundklubb
ERIKEBERGETS LITA, AS27341/2008 Ägare: Olle Ahlsen
ProvDatum 20101105 Domare: JÖNSSON INGE Poäng 78,5 Pris  1  
Släpp: 07.40 Övr.provtid slut: 13.15  Älgarbete: 205 Gångstånd:0    Fast stånd: 150
Poäng: 9 7 8 7 10 8 10 8 7 9 8 9 4 = 78,5

Provberättelse:
Fjärilla, 0740 släpp. Tiken ut i utm tempo i turer om 10 min. 0815 lugnt upptag, fast 5-600 m.
Tiken skallar 65 - 80 skall/min. 09.50 vid första ansmygningen blir det stöt, sken. 10.00 åter
fast.10.50 skottchans, stöt. 10.55 fast. 11.00 tyst. 11.40 åter. Tiken söker resten av provtiden
som förut, en tur på över 25 min. Provslut 13.15.

ERIKEBERGETS LITA, AS27341/2008 Ägare: Olle Ahlsen
ProvDatum 20101204 Domare: Isaksson Ylva Poäng 67 Pris  2  
Släpp: 07.50 Övr.provtid slut: 15.05  Älgarbete: 160 Gångstånd:10    Fast stånd: 100
Poäng: 9 8 8 8 10 6 6 4 5 9 6 9 4 = 67

Provberättelse:
Provplats: Ygsbo. Hunden ut i utmärkt tempo i sökturer om 5-25 min. 10.05 upptag 800m. Från
oss, står t.o.m 10:10 sedan går det löst. Hunden åter 10:25. Vi går vidare och hunden söker som
tidigare. 11:25 nytt upptag, hunden skallar 65/70 skall i min med utmärkt hörbarhet. 13:00
skottchans när älgen ger sig iväg troligen vindstött. Hunden tyst efter och vi hör henne 13:20
t.o.m. 13:30 i gångstånd som går undan. Hunden åter 13:45. Vi går vidare till provets slut utan
att finna någon mer älg. Provet avsl. 15.05.

ROSTMURENS AKITA,  AS52449/2003 Ägare: Olzon Ingalill
ProvDatum 20101104 Domare: ANDERSSON REINE Poäng 62 Pris  2
Släpp: 07.05 Övr.provtid slut: 14.08  Älgarbete: 260 Gångstånd:10    Fast stånd: 125
Poäng: 5 6 6 4 4 6 10 8 6 7 6 7 4=62

Provberättelse:
Vinnersjö. Tiken söker i turer om 2-10 min i bra tempo. 08.23 upptag ca 400m/bort som blir sken
direkt. Tiken åter 10.10. Traktbyte. 10.25 nytt släpp. Älgtomt nytt traktbyte. 11.35 nytt släpp.
11.40 hetsigt upptag 200 m/bort som efter en kort förflyttning blir fast i 15 min. 11.55 ångstånd
till 12.05 ca 700 m sedan fast stånd. 12.15 startar två röjsågar intill ståndet med kraftig stöt som
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följd. Enstaka skall när älgarna flyr. 12.26 skottchans på ko m kalv. 12.30 fast stånd. 14.06
skottillfälle, misslyckad inkallning som blir stöt. Kort förflyttning och fast stånd till provslut.
Tiken skallar 60-70 skall/min med mkt bra hörbarhet. Provet avslutas 14.08.

ROSTMURENS AKITA,  AS52449/2003 Ägare: Olzon Ingalill
ProvDatum 20101121 Domare: ELIASSON MATS Poäng 32,5 Pris  0
Poäng:  6 3 8 6 0 0 10 1 0 k k 7 4 =32,5

ROSTMURENS CHIVAS,  AS52451/2003 Ägare: Olzon Ingalill
ProvDatum 20101114 Domare: BOSTRÖM FREDRIK Poäng75 Pris  
Släpp: 07.50 Övr.provtid slut: 13.45  Älgarbete: 286 Gångstånd:3   Fast stånd: 206
Poäng: 8 7 7 10 2 10 10 10 10 7 4 9 4=75

Provberättelse:
Årsunda. Id ok. Hunden söker i turer om 7-18 min i mkt bra tempo. In ua. 08.45 upptag 1km/
bort. 08.48 gångstånd. 08.51 fast. 08.55 tyst. 09.15 hörs hunden i fast stånd 1,5 km/bort. 10.58
skottchansp på en tjur, blir lätt stöt, tyst. 11.49 fast stånd 800m/bort. 12.49 misslyckad ink.
som blir kraftig stöt. Sken. 13.31 hunden åter, hunden har skallat 44-57 skall/min med störande
uppehåll men med mycket bra hörbarhet. 13.39 nytt upptag skallar fram till provslut. Provet
avsl. 13.45

ROSTMURENS CHIVAS,  AS52451/2003 Ägare: Olzon Ingalill
ProvDatum 20101010 Domare: BÄCKIUS YNGVE Poäng 10 Pris  0
Poäng:  8 6 0 k k k k k k k k k 4 =10

Jämtland/Härjedalens älghundklubb
ILA,  AS64480/2008 Ägare: Book Anders Hammerdal
ProvDatum 20091220  Domare: JONASSON ANDERS Poäng 33,5 Pris 0
Släpp: 08.35 Övr.provtid slut: 14.45  Älgarbete: 22 Gångstånd:0   Fast stånd: 0
Poäng: 9,7,6,10 0,0,7,1 0,k,k 7,4 => 33,5

Provberättelse:
Sökturer under dagen 5-12 min. i utm. tempo. Ink. sök ua. Efter en söktur så far tiken iväg och
vi går efter i den riktingen vi bedömt hon tagit. 10.25 hör vi henne några skall 1,5 km från sista
synkontakt, älgarna skenar över våra spår som vi senare konstaterar. Tiken åter 10.47. 11.50
tar tiken efter nattspår av älg kan ej konstatera att tiken får upptag på den och hon kommer
åter 14.45 och då bryter ägaren provet.
Provet avsl. 14.45

PUMBA,  AS40970/2002 Ägare: Jonsson Börje Brunflo
ProvDatum 20100930  Domare: BOHLIN BERNT Poäng 47,5 Pris 0
Släpp: 08.45 Övr.provtid slut: 13.15  Älgarbete: 120 Gångstånd:5  Fast stånd: 15
Poäng: 7,6,6,4 4,2,10,2 1,7,7 7,4 => 47,5
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Provberättelse:
Hunden söker ut direkt i mkt bra tempo i sökturer på 5-10 min. någon längre mot slutet av
provtiden. Ink. under sök ua. 08.15 hör provgrp en älg som springer förbi framför oss avst. ca
100m vi konstaterar att hunden har tagit upp förföljandet tyst. 09.25 är hunden åter. 10.00
upptag avst. 300m som blir fast stånd i upptaget. Hunden skallar 65-70 skall/min. med mkt bra
hörbarhet. 10.15 blir det oroligt och gångstånd till 10.20 sedan hör jag något enstaka skall
(kuperad terräng). 10.50 är hunden tillbaka. 12.15 ser vi en pinntjur framför oss på en myr och
hunden har varit borta en lång stund och kommer så småningom, händelseförloppet innan
kan provgrp ej bedöma. Vi fortsätter provet till provslut, utan någon mer älgkontakt. Provet
avsl. 13.15

J RASKÄNGETS BONO,  AS45927/2006 Ägare: Jonasson Anders
ProvDatum 20100827  Domare: GLANTZ GUNNAR Poäng 37 Pris 0
Släpp: 05.21 Övr.provtid slut: 12.04  Älgarbete: 76 Gångstånd: 0  Fast stånd: 0
Poäng 8,7,8,7 0,0,10,1 0,k,k 7,4 => 37

Provberättelse:
Hunden söker i ett mkt bra tempo och omfattning (ca 8 min. under dagen) går att kalla in under
sök. 07.04 hittar älg på ett mkt bra sätt ca 1000m från oss, som går loss direkt hunden åter
08.00. 09.00 nytt upptag ca 300m bort som också rör sig direkt, hunden åter 09.20. Hunden
söker vidare till provslut utan ytterligare älgkontakt. Provet avsl. 12.04

J RASKÄNGETS OZZY,  AS45926/2006 Ägare: Henriksson Carl-Göran

ProvDatum 20100827  Domare: SVEDBERG MAGNUS Poäng 86 Pris 1
Släpp: 04.40 Övr.provtid slut: 10.53  Älgarbete: 300 Gångstånd: 8  Fast stånd: 230
Poäng 8,5,8,8 10,10,10,9 10,6,8 6,10 => 86

Provberättelse:
Hunden ut direkt på en söktur åter 05.44 ink. under sök ua. 05.53 upptag 600m bort i sidvind.
Fast i upptag 06.40 tyst 06.53 kommer hunden förbi oss och med bra fart. 07.15 hörs hunden
åter på upptagsplatsen 08.08 ofrivillig stöt (vind= 08.13 åter fast 800m bort 08.49 skottillfälle
ensam kalv 08.52 gångstånd 08.56 fast 09.17 lyckad ink. kommer direkt & kopplingsbar 09.20
stöt 09.21 fast 150m bort 09.28 gångstånd 09.32 fast ca 600/800m bort 10.32 lyckad ink. kommer
direkt som även blir stöt hunden tyst efter. Hunden följer älgen mer än 2 km provet avslutas.
Hunden skallar under dagen med 75/80 skall i min. med bra hörbarhet dock med små pauser
inget störande.

Möte  jaktförenngen. Ordföranden håller anförande:

- Tyvärr måste vi nog i inse att efter den här säsongen älgjakt måste

vi ta några års uppehåll och ge folkstammen en chans att växa till sig
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J RASKÄNGETS OZZY,  AS45926/2006 Ägare: Henriksson Carl-Göran
ProvDatum 20101003  Domare: MOE ULF Poäng 61,5 Pris 2
Släpp: 06.25 Övr.provtid slut: 12.32 Älgarbete: 252 Gångstånd: 20  Fast stånd: 116
Poäng 8,8,8,7 6,6,10,3 6,6,3 9,2 => 61,5

Provberättelse:
Hunden söker i turer om 5-15 min. i mkt bra tempo. Hunden kan med stora svårigheter kallas
in under sök. Upptag 07.25 600m bort gångstånd till 07.45 och därefter fast. Hunden skallar
med 40-60 skall/min. med bra hörbarhet. Under ståndskallet har hunden 3 perioder med uppe-
håll 3+4+4 min. Skottillfälle 09.49 och stöt 09.52. Provgrp konstaterar spårtecken efter flera
älgar vid ståndplatsen. Hunden förföljer och är åter hos provgruppen 11.08. Kopplas och
traktbyte. Släpp 11.15. Upptag 11.24 400m bort som går i sken och inget mer upptag. Hunden
har mkt bra förmåga att finna älg. Provet avsl. 12.32

RASKÄNGETS ANJA,  AS45928/2006 Ägare: Marcusson Jörgen
ProvDatum:20101029  Domare: LUNDSTRÖM SVEN-EGON Poäng 41,5 Pris 0
Släpp: 07.50 Övr.provtid slut: 13.22 Älgarbete:47 Gångstånd: 0  Fast stånd: 14
Poäng: 7,6,7,6 4,2,10,2 0,k,k 7,4 => 41,5

Provberättelse:
Tiken har sökturer på 6-7 min. i mkt bra tempo, ink. ua. 08.22 upptag ca 500m bort. Fast i
upptaget. 08.36 tystnar tiken 09.09 tiken åter. Vi fortsätter, tiken söker som tidigare. Ingen mer
älgkontakt under provtiden. Provet avsl. 13.22

RASKÄNGETS ANJA,  AS45928/2006 Ägare: Marcusson Jörgen
ProvDatum 20101105  Domare: HANSSON KENT Poäng 82,5 Pris 1
Släpp: 07.28 Övr.provtid slut: 14.17 Älgarbete: 298 Gångstånd: 28  Fast stånd: 220
Poäng 8,8,8,7 6,6,10,3 6,6,3 9,2 => 61,5

Provberättelse:
Tiken söker under dagen i 5-7 min. i mkt bra tempo. Ink. under sök ua. Upptag 600m 09.17 som
är omväxlande stånd och gångstånd över 1 km då det blir stopp 09.35 (7 min. fast och 11 min.
gångstånd). Inne på ståndet och lätt stöt 11.24 och direkt stopp efter 100m. 11.57 ink. och
tiken kommer direkt och är kopplingsbar och sedan stöt. Vi hör enstaka skall och åter stopp
12.03 ca 700m bort. Det står till 12.14 då det blir gångstånd till 12.31 då det åter är stopp. 13.10
hård stöt. Tiken tyst eill 13.13 åter stånd 600m bort. 13.34 gör vi en extremt hårt stöt då tiken
gör ett kontaktbesök innan hon återupptar förföljandet. Tiken kommer åter 14.15. Tiken har
under dagen skällt med ca 80 skall/min. med utm. hörbarhet.

Lille Petter bjöd sin mamma på en karamell och frågade efter en stund:

- Tycker mamma den smakar gott?

- Ja

- Då förstår jag inte varför hunden spottade ut den tre gånger, sa lille

Petter fundersamt
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FIDEL,  AS24625/2007 Ägare: Meijer Roger Alsen
ProvDatum 20101006  Domare: HALLBERG PETER Poäng 54 Pris 3
Släpp: 07.12 Övr.provtid slut: 12.57 Älgarbete: 96 Gångstånd: 8  Fast stånd: 34
Poäng 8,4,6,7 6,4,10,2 2,10,8 7,4 => 54

Provberättelse:
Hunden söker i turer om 2-5 min. i ett mkt bra tempo. Ink. ua. 07.57 hör jag några skall ca en
km bort. Hunden åter 08.17. 10.18 upptag 300m bort. Gångstånd ca 800m som blir fast 10.26.
Hunden skäller 60-65 skall i min. Jämt och utan uppehåll, och med en utm. hörbarhet. 11.00
tystnar hunden. 11.34 hunden åter. Hunden söker som tidigare tills provtidens slut utan
ytterligare älgkontakt. Provet avsl. 12.57

Norrbottens älghundklubb
METTÄJÄRVI TESS BURRE,  AS22895/2008 Ägare: Svante Lindmark
ProvDatum 20101003  Domare: ÖDERYD LARS Poäng 37,5 Pris 0
Släpp: 0755 Övr.provtid slut: 13.09 Älgarbete: 57 Gångstånd: 12  Fast stånd:
Poäng 5,4,4,6 2,2,7,2 1,7,3 7,4 => 37,5

Provberättelse:
Inkallning under sök ua. Hunden söker till en början i turer om 2-5 minuter i mycket bra tempo.
Hunden ut 08:05. Upptag 08:09 400 meter från provgruppnen. Oroligt ståndskall som övergår
igångstånd 08:13 till 08:19. Fast stånd till 08:34 då det blir gångstånd med sken 08:40. Enstaka
skall 1500 meter, sedan tyst. Hunden åter 08:47. Hunden söker nu i turer om 5-10 minuter men
i godtagbart tempo. Ut 09:22. 09:31 upptag 700 meter bort med sken som följd. Hunden åter
09:43. Hunden söker som tidigare. Upptag 10:53 som skenar under skallgivning. Hunden åter
11:00. Resten av provtiden söker hunden i godtagbart tempo men verkar trött och söker
endast sporadiskt i kortare turer. Hunden har under dagen skallat 40-50 skall per minut med
uppehåll, i mycket bra hörbarhet. Provet avsl. 1309

METTÄJÄRVI TESS BURRE,  AS22895/2008 Ägare: Svante Lindmark
ProvDatum 20101014  Domare: STENSTRÖM ROGER Poäng 86,5 Pris 1
Släpp: 0650 Övr.provtid slut: 12.08 Älgarbete: 300 Gångstånd: 13  Fast stånd: 257
Poäng 6,6,7,10 10,10,10,10 10,10,10 9,4 => 86,5

Provberättelse:
06:58 Ut. 07:08 upptag, fast över 800m. 08:52 ofrivillig vindstöt. Gångstånd ca 700m. 09:05
Fast. 09:47 Sktf på 4 älgar, misslyckad inkallning som blir till stöt. 09:49 fast ca 300m. 10.28 sktf,
misslyckad inkallning, hård stöt, tyst. 10:30 Fast 300m. 10:36 Tyst.. 10:38 hunden på besök
och är kopplingsbar, ut direkt. 10:50 Fast på ca 1500m. 10:53 Tyst. 11:03 Fast på ca 1000m. 11:40
sktf, misslyckad inkallning, hård stöt. 11.42 fast ca 400m. 12:08 provet avslutas med hunden i
fast stånd. Hunden har under dagen skallat med 75-80 skall/min med utmärkt hörbarhet. Kan
kallas in under sök. Hunden gör en söktur om 8min i bra tempo. Provet avsl. 1208
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MISCHA,  AS23886/2009 Ägare: Öhström Lars, Boden
ProvDatum 20101014  Domare: Gard Thomas Poäng Pris NP
Släpp: 0410 Övr.provtid slut: 0910 Älgarbete:  Gångstånd:   Fast stånd:
Poäng 7,6,K,K K,K,K,K K,K,K K,4 => 10

Provberättelse:
Hunden söker i turer allmänt mellan 5 till 10min i mycket bra tempo.ink ok.Inget upptag
älgtomma marker. Provet avsl. 0910

SKOTT,  AS33750/2008 Ägare: Tervahauta Lena
ProvDatum 20100829  Domare: GRAMNER NILS Poäng 14 Pris NP
Släpp: 0515 Övr.provtid slut: 0915 Älgarbete:  Gångstånd:   Fast stånd:
Poäng 10,10,K,K K,K,K,K K,K,K K,4 => 14

Provberättelse:
Hunden ut direkt i utmärkt tempo. Inkallning u. a. Söker i allmänhet i turer 15-25
min. Föreslår omprov. Provet avsl. 0915

SKOTT,  AS33750/2008 Ägare: Tervahauta Lena
ProvDatum 20101009  Domare: GRAMNER NILS Poäng 10 Pris 0
Släpp: 0640 Övr.provtid slut: 1125 Älgarbete:  Gångstånd:   Fast stånd:
Poäng 9,6,0,K K,K,K,K K,K,K K,4 => 10

Provberättelse:
Hunden ut i utmärkt tempo, inkallning ua. 0712 ut och 0728 åter. Turer i allmänhet om 6-10 min,
en tur på 35 min. 0940 traktbyte, nytt släpp 1015 hunden söker som tidigare. 1043 ser vi
hunden på avstånd och 1105 kommer den till provgruppen. 1112 kan vi genom spårtecken se
att hunden har varit efter älg. 1125 avbryts provet på ägarens begäran. Provet avsl. 1125

SKOTT,  AS33750/2008 Ägare: Tervahauta Lena
ProvDatum 20101204  Domare: GRAMNER NILS Poäng 34,5 Pris 0
Släpp: 0750 Övr.provtid slut: 1405 Älgarbete: 35 Gångstånd:   Fast stånd:
Poäng 8,8,5,6 0,0,10,1 K,K,K 7,4 => 34,5

Provberättelse:
Ut i mycket bra tempo. Inkallning ua. Söker under dagen i perioder 10-15min. 0905 uppyag på
ca 500m. Några skall och sedan tyst. 0920 ett skall långt ifrån ståndplatsen. Hunden åter 0940.
1050 hunden ut på en längre tur. Åter 1148, söker som tidigare fram till provslut. Provet avsl.
1405
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SKOTT,  AS33750/2008 Ägare: Tervahauta Lena
ProvDatum 20101212  Domare: GRAMNER NILS Poäng 36,5 Pris 0
Släpp: 0800 Övr.provtid slut: 1345 Älgarbete: 82 Gångstånd:   Fast stånd:
Poäng 8,8,5,10 0,0,10,1 K,K,K 7,4 => 36,5

Provberättelse:
Ut direkt i mycket bra tempo. Inkallning ua. Sökturerna i allmänhet 5-15 min. 0920 upptag på
ca 1500m som blir sken direkt. Förföljer älgen i mer än 3000m. Hunden åter 1042, söker sedan
i lugnare tempo och med samma sökturer. I samråd med föraren avbryts provet 1345. Provet
avsl.

Sydsvenska
BÖSSHOLMENS IZA, AS40921/2007 Ägare: Lundgrehn Wåge
ProvDatum 20101119  Domare: SVENSSON BÖRJE Poäng 11 Pris NP
Poäng 8, 7, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, 4 => 11

BÖSSHOLMENS IZA, AS40921/2007 Ägare: Lundgrehn Wåge
ProvDatum 20101119  Domare: TORSTENSSON BO Poäng 73,5 Pris 1
Släpp: 0705 Övr.provtid slut: 1215 Älgarbete: 300 Gångstånd: 20  Fast stånd: 226
Poäng 8, 4, 9, 6, 6, 10, 9, 9, 10, 7, 7, 5, 4 => 73,5

Provberättelse:
Iza omående ut i mycket bra tempo med sökturer på allmännhet nappa 5 min. inkallning under
sök ua. 7.15 upptag dryga 400 m bort, omgående gångstånd till 7.25 då det blir fast ca 600 m
bort. Iza skallar mestadels 60-80 skall i min., med mycket bra hörbarhet. 9.01 skottillfälle på ko
med kalv. 9.14 lättare stöt. 9.20 åter fast stånd 700m bort. 1038 tyst, älgarna simmar över en vik.
10.41 gångstånd andra sidan viken, 10.50 skottillfälle när älgarna korsar en väg. 10.51 fast
stånd. 11.38 misskallad inkallning efter kraftig stöt. Iza tyst efter. 12.03 hör vi tiken i fast stånd
ca 1 km bort, där hon står vid provslut. Provet avsl. 12.15.

STELLA, AS33748/2008 Ägare: Johansson Martin
ProvDatum 20101119  Domare: RAGNARSSON KJELL Poäng 10 Pris NP
Poäng 6, 6, k, k, k, k, k, k, k, k, k, k, 4 => 10

Två gubbar satt i en lastbl när de kom till en viadukt som var 3,70 meter

hög. Problemet var bara att deras lastbil var två decimeter högre.

De stirrade under tyst grubblande på viadukten. Tlil sist sa den ene:

- Ser du någon olis?

- Nä

- Bra, då kör vi!
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Västerbotten
SE J(LÖ)CH SE UCH METTÄJÄRVI TESS BRION,  AS22892/2008 Ägare: Boman Jan
ProvDatum 20101002  Domare: LUNDMARK LARS Poäng 87 Pris 1
Släpp: 0640 Övr.provtid slut: 1405 Älgarbete: 267 Gångstånd:17   Fast stånd: 223
Poäng 7, 4, 9, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 9, 3, 10, 10 => 87

Provberättelse:
Släpp 0640, söker i turer om 2-5 min en på 30 min, ink u.a. 0745 Upptag 900 m bort fast. 0945
Stöt som resulterar i gångstånd. 0955 Fast 700 m bort. 1025 Skottchans, lyckad inkallning,
stöt. 1027 Fast stånd 200 m bort. 1100 Ink pos, stöt. 1107 Fast 300 m bort. 1130 Tyst tar kontakt.
Hunden lite svår att få tillbaka till älgarna. 1144 Skall igen på samma ställe. 1151 Tar kontakt.
1153 Stöt. 1155 Fast stånd 400 m bort. 1205 Stöt som blir gångstånd. 1212 Tyst, sken. 1235
Hunden åter. Skallar med 40-60 skall i min, utmärkt hörbarhet.

KING,  AS42844/2007 Ägare: Jonsson Ove
ProvDatum 20101027  Domare: KARLSSON KARL-GUNNAR Poäng 78 Pris 1
Släpp: 0755 Övr.provtid slut: 1352 Älgarbete: 300 Gångstånd:32   Fast stånd: 225
Poäng 7, 7, 8, 8, 7, 10, 9, 9, 10, 6, 9, 5, 4 => 78

Provberättelse:
Hunden söker i perioder om 10 min i mycket bra tempo och kan kallas in under sök. Upptag
0852 600 m bort med en kort förflyttning och sedan fast 0856. Hunden skallar med 70-75 skall/
min med bra hörbarhet. Skottillfälle 1027 på ko, inkallning negativ, försiktig stötning 1029 och
hunden tystnar. 1036 hör vi hunden 1 km bort i gångstånd som tystnar 1104 pga vinden.
Provgruppen tar an spårlöpan och 1136 hör vi hunden i fast stånd 2,5 km från stötningen.
Skottillfälle 1216 negativ inkallning och stötning hunden tystnar. Nytt stånd 500 m bort 1218.
Skottillfälle 1340 misslyckad inkallning och älgen flyr och hunden tystnar. 1342 hunden har
åter stånd 500 m bort och skallar där fram till provets slut 1352. ID ok. Pejl använts. Prov-
område krp Trehörningen. Prov avsl 1352.

ROSTMURENS PRINTER,  AS35000/2008 Ägare: Boman Jan
ProvDatum 20101002  Domare: JAKOBSSON PER-MARTIN Poäng 74,5 Pris 1
Släpp: 0745 Övr.provtid slut: 1310  Älgarbete: 300 Gångstånd:100  Fast stånd: 170
Poäng K, K, 6, 10, 3, 10, 10, 10, 10, 7, 7, 5, 6 => 74,5

Provberättelse:
Hunden försvinner nästan omedelbart efter älgspår utan att någon inkallning hinner göras.
0840 konstaterar vi av spår över väg att huinden tagit upp älg. 0917 lokaliseras hunden i fast
stånd ca 4 km från släpp. Hunden skallar 60-75 skall per min med mycket bra hörbarhet.
Periodvis skallar hunden glest och med korta uppehåll. 1057 skottillfälle, misslyckad inkall-
ning. 1105 stöt, 1107 förnyat stånd efter 100 m. 1136 ny stötning, kort förflyttning och nytt
stånd 1137. 1207 lyckad inkallning, skottillfälle, mycket hård stötning, sken, tyst. 1213 hörs
hunden åter i fast stånd, efter en förflyttning på ca 1 km, där hunden skallar fram till provslut.
Provavsl. 1340.
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LABBEN, AS52211/2006 Ägare: Westerlund Larry
ProvDatum 20101111  Domare: KARLSSON KARL-ERIC Poäng 74,5 Pris 1
Släpp: 0744 Övr.provtid slut: 1247 Älgarbete: 263 Gångstånd:53   Fast stånd: 202
Poäng 6, 4, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 8, 4, 6 => 74,5

Provberättelse:
0747 lugnt upptag ca 350 m bort. Fast i 62 min sedan sakta gångstånd 300-400 m. 0923
skottillfälle. Lätt stöt och älgarna går undan ca 1,5 km i korta gångstånd. 0935 fast stånd. 1006
inkallningsförsök som misslyckas. 1012 nytt försökk som ej lyckas. Kraftig stötning, älgarna
går undan ca 2 km, även nu korta gångstånd under flyktsträckan. 1028 fast stånd. Hunden
skallar 80 skall per min med mycket bra hörbarhjet. 1050-1115 sakta gångstånd, sedan fast.
1210 inkallning som lyckas. Ingen mer älgkontakt under övrig provtid.

J JOSEFIN, AS30286/2008 Ägare: Yngvesson Mikael,
ProvDatum 20100903  Domare: DARNEMO INGE Poäng 74 Pris 1
Släpp: 0642 Övr.provtid slut: 1206 Älgarbete: 197 Gångstånd:0   Fast stånd:
Poäng 6, 4, 8, 8, 10, 7, 10, 8, 6, 8, 8, 10, 4 => 74

Provberättelse:
0642 ut på sök. Inkallning ok. Tiken söker under dagen i turer om 2-5 min i bra tempo. 0651
upptag på ca 700m som blir fast på upptagsplatsen. 0822 skottillfälle på en 6 taggare på 20m.
Tiken gör besök & är kopplingsbar. Älgtjuren ser oss & det blir en lätt stöt. 0823 fast på 150m.
0853 gör tiken besök & är kopplingsbar, stöt. 0855 fast ståndskall på ca 300m. Tiken skäller
med 70-75 skall/min med små pauser i skallgivningen med mycket bra hörbarhet. 0907 provar
vi på en inkallning, tiken blir tyst men kommer inte & det blir en stöt.1010 tiken åter & det blir
traktbyte. 1025 nytt släpp. 1107 gör tiken en längre tur på 30 min. 1137 åter. 1206 provslut.

J JOSEFIN, AS30286/2008 Ägare: Yngvesson Mikael,
ProvDatum 20101003  Domare: LILJESTRÖM ROGER Poäng 65 Pris 2
Släpp: 0655 Övr.provtid slut: 1230 Älgarbete: 180 Gångstånd:5   Fast stånd: 115
Poäng 8, 3, 6, 5, 6, 6, 10, 3, 6, 7, 10, 10, 9 => 65

Provberättelse:
Tiken söker i turer om 3-5 min i mkt bra tempo. Är lätt att kalla in under söket. 0720 går hon ut
i en längre tur. 0745 ser vi en liten tjur som kommer förbi oss, tiken kommer 3 min efter. 0750
upptag som står fast. Hon har hittat en ny älg under förföljandet. Hon skäller med 75 skall/min
mkt bra hörbarhet. 0840 gångstånd 250 m. 0845 fast. 0945 skottillfälle på ensam ko. Positiv
inkallning. 3 st kontaktbesök när vi är på ståndet. 0950 stöt, tyst. 1030 hunden åter. Tiken
söker vidare men utan intresse. Ingen mer älgkontakt.
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J JOSEFIN, AS30286/2008 Ägare: Yngvesson Mikael
ProvDatum 20100821  Domare: GUSTAVSSON STELLAN       Poäng 51,5 Pris 3
Släpp: 0755 Övr.provtid slut: 1330 Älgarbete: 140 Gångstånd:6   Fast stånd: 102
Poäng 6,2,3,4, 6,6,10,3, 5,6,6, 9,4 => 51,5

Provberättelse:
Provplats Barsele. Tiken söker i allmänhet under 2 min i bra tempo, lätt att kalla in på sök. 0750-
0817 traktbyte söker som tidigare. 0830 upptag 250m, gångstånd till 0833 då det blir fast stånd.
Tiken skallar 65-70 skall/min med pauser, korta uppehåll och bra hörbarhet. 0903 gångstånd.
0906 fast. 1016 skottillfälle. 1018 tyst, älgen har troligen fått vind av oss och simmat över
älven. 1050 tiken åter, hon söker mycket kort förutom en tur 12 min, engen mer älgkontakt.
Provet avl. 1330.

GRANLIMYRA’S RAJA, AS33418/2007 Ägare: Persson André
ProvDatum 20101021  Domare: TELLSTRÖM OVE     Poäng 73 Pris 1
Släpp: 0740 Övr.provtid slut: Älgarbete: 225 Gångstånd:25  Fast stånd: 112
Poäng 8, 8, 8, 6, 10, 6, 10, 5, 6, 10, 8, 10, 3=> 73

Provberättelse:
Id ua. Hunden gick ut i mkt bra tempo. Med sökturer i allmänhet ca 5-15 min. Bra inkallning
under sök, kopplingsbar. 0905 upptag med fast stånd, skallar ca 80/min med utmärkt hörbarhet
och mycket korta pauser. Avstånd ca 600m. 1035 skottillfälle på ko och kalv. Lätt stöt p.g.a att
vinden vände sig, ingen möjlighet till inkallning. Hunden tar kontakt och är kopplingsbar,
därefter gångstånd till 1040 därefter hunden tyst, förföljande ca 3 km. 1140 fast. 1142 gång-
stånd. 1155 fast. 1200 gångstånd. 1202 hunden tyst. 1210 hunden åter söker därefter i turer
som ovan. 1250 nytt upptag, fast på 200m även nu ko och kalv. 1305 älgarna skrämdes p.g.a
rendrivning med hkpt, gångstånd till 1315 därefter hunden tyst. 1330 hunden åter, därefter sök
tiden ut. Provområde Vilasunds byaskog.

J RASKÄNGETS KIA AS45929/2006 Ägare: Ågren Malte,
ProvDatum 20101103  Domare: LUNDSTRÖM YNGVE     Poäng 53,5 Pris 3
Släpp: 0715 Övr.provtid slut: 1314    Älgarbete: 168 Gångstånd:12  Fast stånd: 63
Poäng 6, 4, 6, 8, 5, 5, 10, 2, 3, 7, 8, 6, 4 => 53,5

Provberättelse:
0740 Stöter vi en älg. Strax därefter återkommer tiken från en söktur och tar an spåret. 0744
Upptag, avstånd c:a 400 m. Efter några skall sken. 0830 Tiken åter. Uppkoppling och traktbyte.
0900 Nytt släpp. 0914 Försvinner tiken. 1014 Hittar vi tiken i fast stånd. 1054 Tiken tyst. 1100
Tiken besöker oss. 1106 Skäller tiken igen. 1115 Gångstånd. 1122 Fast stånd. 1136 Gångstånd,
som 1141 blir sken. Tiken tyst. 1216 Tiken åter. Vi går provtiden ut. Inga fler älgkontakter. Tiken
har under dagen sökt i turer om 2-5 min i bra tempo. Skalltäthet: 70-75 skall i min med mycket
bra hörbarhet. Pauser i skallgivningen. Ej störande. Provet avsl. 1314



2 7

J RASKÄNGETS KIA AS45929/2006 Ägare: Ågren Malte,
ProvDatum 20101026  Domare:      Poäng 42,5 Pris 0
Släpp: 0838 Övr.provtid slut:     Älgarbete:  Gångstånd:  Fast stånd:
Poäng 8, 6, 7, 6, 4, 2, 10, 2, 1, k, k, 7, 4=> 42,5

Provberättelse:
0838 Ut. 0842 Upptag 3-400 m bort, fast stånd. 0848 Gångstånd. 0920 Tyst 3 km från upptags-
platsen. 0945 Tiken åter, traktbyte. 1005 Släpp. 1016 Ut. 1025 Upptag 500 m bort, fast stånd.
1030 Gångstånd. 1050 Tyst 2 km från upptagsplatsen. 1155 Tiken åter, traktbyte. 1200 Släpp,
går provtiden ut utan någon mer älgkontakt. Ink sök u.a. Söker i turer om 3-15 min i mycket bra
tempo.

TIRA, AS12431/2005 Ägare: Larsson Lage
ProvDatum 20101011 Domare:      Poäng 42,5 Pris 0
Släpp: Övr.provtid slut:     Älgarbete:  Gångstånd:  Fast stånd:
Poäng 7, 3, 8, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 8, 8, 2, 4 => 42,5

Provberättelse:
Vi går till 0845 utan älgkontakt. Traktbyte och 0945 kommer ett lugnt upptag ca 200 m bort.
1010 tystnar hunden och kommer åter. 1045 nytt upptag ca 300 m bort. 1115 går älgen över en
bäck och hunden kommer åter. 1200 nytt upptag, några skall på älgarna som vi ser och som går
undan. Hunden åter 1205. Hunden skallar med ca 80 skall per min med mycket bra hörbarhet.
Söker under dagen oftast inom synhåll med några turer upp till 5 min. 1315 nytt upptag som
går undan i gångstånd och som jag hör i 20 min. Hunden åter 1355. Vi går till provtidens slut
utan ytterligare älgkontakt.

ERIKEBERGETS REX, AS29264/2009 Ägare: Hedman Jonny
ProvDatum 20101217 Domare:      Poäng 10 Pris Brutet prov
Släpp: Övr.provtid slut:     Älgarbete:  Gångstånd:  Fast stånd:
Poäng 4, 6, K, K, K,K, K, K, K, K, K, K, 4 => 10

Provberättelse:
Rex söker under svåra snöförhållanden i godtagbart tempo 5-10 min, kan inkallas under sök.
1100 bryter ägaren provet.

Den gamle ungkarlen har med svett och möda sytt

i en knapp i sina byxor och utbrister lättad:

- Så där ja, nu har man sparat in en kärring igen!
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SJ(LÖ)CH SUCH VALDEMAR  AS44695/2007 Ägare: Barsele Cecilia
ProvDatum 20101026  Domare: GIMVALL BJÖRN     Poäng 76 Pris 1
Släpp: 0745 Övr.provtid slut: 1310     Älgarbete: 300 Gångstånd: 100 Fast stånd: 170
Poäng 8, 4, 8, 10, 6, 8, 10, 9, 10, 8, 8, 8, 4=> 76

Provberättelse:
Hunden söker 4-5 min i snabbt tempo. Inkallning ua. 0810 upptag på 1 km går sakta undan.
0830 fast efter 800m. 0950 skottillfälle, misslyckad inkallning, stöt. 0955 fast efter 300m. 1000
gångstånd. 1040 fast. 1105 skottillfälle stöt. Hunden tar kontakt, ej kopplingsbar. 1110  fast
efter 200m 1115 gångstånd. 1125 fast. 1150 skottillfälle, kraftig stöt. 1210 fast efter 4 km.1220
med mycket brahörbarhet. 1310 avslutas provet med hunden i fast stånd.

Västsvenska älghundklubben
MINDY  AS48010/2007 Ägare: Augustsson Mattias
ProvDatum 20101128 Domare: JOHANNESSON JAN-OVE     Poäng 88 Pris 1
Släpp: 0752 Övr.provtid slut: 1557     Älgarbete: 243 Gångstånd: 0 Fast stånd: 189
Poäng 7,9,7,8 8,9,10,10 9,8,9 9,9 => 88

Provberättelse:
Mindy ut i sök om 15 - 25 min. En tur längre. Inkallning under sök u.a. 10.57 upptag ca 700m
bort som står till 11. 58 då det blir tyst, 12.15 hör vi Mindy igen 600m bort från upptaget 12.45
skottillfälle på två djur misslyckad inkallning med sken som följd flyttar 250m 12.47 stopp till
13.20 nytt skotttillfälle inkallning som lyckas stöt sken som följd 13.55 hör vi Mindy igen har
flyttat sig ca 1400m.15.00 blir det tyst 15.40 kommer Mindy på våra spår söker nya älgar till
provtid slut. Mindy har ett skall om 70 -75 skall i minuten med mycket bra hörbarhet. Ingen bra
dag att gå prov på utan att ha gps snöyra och hård blåst hela dagen kom ca 15 cm snö.
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ÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämmaÅrsstämma
Härmed kallas du till Hälleforshundklubbens

årsstämma

Stämman hålles lördagen den 28:e maj  i i Frösö Park, Östersund

Vi börjar kl 13:00 med gästföreläsare,
årsmötet drar igång ca 14:30 på restaurang Murklan

Efter avslutad stämma inbjuder klubben mötesdeltagarna till en enklare middag. Vänligen
anmäl er till Bo Tobiasson tel 090-508 10, om ni ämnar deltaga på middagen.

Logi !
Vandrahem i anslutning till utställning: Tel 063 43233

Utställning
I samband med årsstämman arrangerar Svenska Älghundklubben en utställning för älg-
hundar. Sista anmälningsdag till utställningen: 8 maj 2011

Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert måste anmälas till jaktklass.

Du kan anmäla din hund för utställning på klubbens hemsida

Anmälningsavgifter: Veteran: 190 kr, valpklass: 130 kr och övriga 270 kr.

Plusgiro: BG 702-8731, Ange hundens reg.nr samt ägarens namn.

Upplysningar: Lisa Perming, 063-5541997, 070-348 2112, perming.lisa@hotmail.com

Domare Hälleforshund: Erna-Britt Nordin, rätt till domarändring förbehålles

Till utställningen kan du anmäla din hund om du fått ett registreringsbevis från Svenska
Kennelklubben, din hund är vaccinerad och ID-märkt samt att du själv är medlem i Svenska
Älghundklubben. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen

Vaccinationsföreskrifter
Hunden skall vara vacc. Som valp och vid ett års ålder. Därefter gäller 4-års intervall



11-05-28, kl.14.30-17.00
Frösö park Östersund

Sammankallat av: Styrelsen
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben

—— Dagordning——
Mötet öppnas

1 Justering av röstlängd

2 Val av ordförande för mötet

3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6 Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt  utlyst

7 Fastställande av dagordning

8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse

9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.

13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och leda-
möter i styrelse enligt paragraf 8.

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt paragraf 9 i stadgarna.

15 Val av valberedning enligt paragraf 10 i stadgarna

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller
som senast den 15 januari anmälts till styrelsen.

18. Övriga frågor

Dagordning



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 09 nr 3
Vinnare:
(1:a=glaspris, 2 och 3=trisslotter)
1:a pris: Roland Olsson, Bredbyn
2:a pris: Malte Ågren, Burträsk
3:e pris: Inger Fransson, Åsele

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________

Hällekryss
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FÖRENINGS
BREVBAdresslapp

Var har ni gömt
påskäggen?

IBAN SE02 9500 0099 60268304 8785 och BIC är NDASESS
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